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طائر السلوى لتأثير مستويات مختلفة من البروتين خالل االعمار المبكرة على  بعض الصفات التكاثرية 
 الياباني

اركان برع محمد جمٌل محمد سعٌد  سماح مٌسر رؤوف  
جامعة تكرٌت -كلٌة الزراعة-قسم الثروة الحٌوانٌة

 
 الخالصة 

 /31جامعة تكرٌت للمدة من -ع لكلٌة الزراعةأجرٌت هذه الدراسة فً حقل قسم الثروة الحٌوانٌة التاب
تغذٌة طائر السلوى  و كان الهدف من هذه الدراسة معرفة تأثٌر 2012  / 2 / 6و لغاٌة  2011 / 10

 االداء التكاثري ،على  وتاثٌرهافً االعمار المبكرة الٌابانً على عالئق ذات مستوٌات مختلفة من البروتٌن 
(  ذكر 60انثى و 180)بواقع ( ٌوماًا  21)السلوى الٌابانً بعمر ثالث أسابٌع  طٌرا من طٌور( 240)استخدام 

فرخ  20)مكررات  3وبواقع ( معاملة / طٌر  60)فردٌاًا ووزعت بشكل عشوائً الى اربعة معامالت  تزنو
فً كل قفص ،غذٌت  الطٌور خالل ( 3:1)اقفاص وكانت نسبة الذكور الى االناث  5وزعت على ( مكرر/ 

الرعاٌة على عالئق مختلفة المحتوى من البروتٌن لحٌن وصول القطٌع الى عمر النضج الجنسً ، فترة 
، أما %( 24)احتوت علٌقتها نسبة بروتٌن ( معاملة السٌطرة ) المعاملة االولى :  وتضمنت المعامالت

لى التوالً وقد بٌنت بروتٌن ع%  18و 20و 22المعاملة الثانٌة والثالثة والرابعة فقد احتوت علٌقتها على  
ان تغذٌة الطٌور على عالئق مختلفة المحتوى من البروتٌن خالل فترة الرعاٌة لم ٌؤثر :نتائج الدراسة ما ٌلً 

على كل من نسبة الخصوبة ، نسبة الفقس من البٌض المخصب ، نسبة الفقس من البٌض الكلً ، الهالكات 
اشارت النتائج ان للتقنٌن . الجهزة التناسلٌة االنثوٌة والذكرٌةالجنٌنٌة المبكرة والوسطى والمتأخرة و اوزان ا

فً بعض الصفات النوعٌة  ( 0,05≥أ)تأثٌرا معنوٌا ( خالل فترة الرعاٌة )الغذائً فً االعمار المبكرة 
بً على المعاملة الثالثة فً صفة الوزن النس ( 0,05≥أ)للبٌضة ، فقد تفوقت المعاملة الثانٌة والرابعة معنوٌاًا 

فً  ( 0,05≥أ)معنوٌاًا المعاملة الرابعة فً حٌن تفوقت ( . اسبوع 17-6)للقشرة عند المدة االنتاجٌة الكلٌة 
فً حٌن لم ٌكن لمعامل (. اسابٌع 9-6)عند المدة االنتاجٌة االولى  كل المعامالتصفة سمك القشرة على 

 .شكل البٌضة و نسبة وزن الصفار فروقاًا معنوٌة بٌن المعامالت
 

المقدمة 

ٌتمٌز طائر السلوى بصفات عدٌدة اهمها تمٌز لحمه بمذاق خاص ونكهه لذٌذة مرغوبة لدى 
المستهلكٌن، فضال عن صفاته االنتاجٌة المتمثلة بسرعة النمو وقصر فترة النضج الجنسً وانخفاض تكالٌف 

ة والتناسل، لهذا ٌلعب طائر التغذٌة مقارنة بالدجاج، مما ٌعطً فرصة كبٌرة للتقدم فً بحوث التربٌة والتغذي
السلوى دورا ملموسا فً انتاج اللحم والبٌض، وٌعد توفٌر المتطلبات الغذائٌة بالكمٌة والنوعٌة من اهم 

عن طرٌق خفض استهالك العلف بنسب ممكنة تحقق الهدف االنتاجً والتناسلً وبأقل كلفة التً العوامل 
ٌمثل البروتٌن  ( .2006واخرون ، Tarasewicz)ٌن مختلفة عن التغذٌة الحرة او خفض نسبة البروت

عنصرا اساسٌا فً تغذٌة الدواجن وتختلف نوعٌته باختالف مصادره سواء كان نباتٌا او حٌوانٌا، فضال عن 
وقد اشارت بعض الدراسات الى حاجة طٌور (. Boutrif  ،2007)اختالف محتواه من االحماض االمٌنٌة 

لغرض % 26روتٌن الخام فً الفترة التً تسبق مرحلة االنتاج قد تصل الى السلوى الى علٌقة مرتفعة الب
. ( 2005واخرون ، Ri)الحصول على معدالت نمو عالٌة

فً حٌن اشارت دراسات اخرى ان خفض نسبة البروتٌن فً فترة الرعاٌة حققت وزن جسم مناسب خالل 
ف منع ترسٌب الدهن الزائد، لوجود ارتباط مراحل النمو المختلفة وللوصول الى مرحلة النضج الجنسً ، بهد

سالب بٌن زٌادة دهن الجسم وانتاج البٌض من جهة وانخفاض نسبتً الخصوبة والفقس من جهة اخرى فً 
 1999واخرون ، Zhangو Harms ،1986و Wilsonو Siegel ،1980)اباء وامهات فروج اللحم 

 70العلف الى نسبة  تقلٌلان ( 2003)ن واخرو Hassanوفً طٌور السلوى اشار (. Reddish ،2004و
 عند النضج الجنسً وعدد البٌض الكلً وكتلة من العلٌقة الحرة لم ٌؤثر على نسبة الخصوبة والعمر% 85و

 Hudsonاسابٌع ، وعلى العكس من ذلك بٌن  5-2البٌض عند تطبٌق التقنٌن الغذائً للمدة العمرٌة من 

  البروتٌن فً فترة الرعاٌة ادى الى زٌادة انتاج البٌض فً ان توفٌر نسب عالٌة من( 2000)واخرون 
 .امهات فروج اللحم 

البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث االول 
 2012/ 10/  1   هبولوق  2012/ 6/  27تأرٌخ تسلم البحث  
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ج الالحق ونسبتً ان تباٌن الدراسات فً الحاجة الى البروتٌن فً مرحلة الرعاٌة واثر ذلك على االنتا     
الخصوبة والفقس وبهدف الحفاظ على البروتٌن والذي ٌعد العنصر الغذائً االكثر قٌمة فً العلٌقة وتحقٌق 

اضافة نسب تأثٌر لبٌان لدراسة ا، اجرٌت هذه  اعلى نسب من انتاج البٌض ونسبتً خصوبة وفقس مناسب
 .الٌابانً  مانالداء التكاثري لطٌور السا فًاالعمار المبكرة عند  مختلفة من البروتٌن فً العلٌقة

 
 وطرائقهمواد البحث 

 -اجرٌت هذه التجربة فً حقل الطٌور الداجنة الخاص بطائر السلوى والتابع لقسم الثروة الحٌوانٌة 
فً االعمار المبكرة  مستوٌات مختلفة من البروتٌن دراسة تأثٌر جامعة تكرٌت وذلك بهدف  -كلٌة الزراعة 

استخدمت فً . 2012/ 2/ 6ولغاٌة   2011/ 10/  31االنتاجً لطٌور السلوى الٌابانً للمدة من فً االداء 
الهٌئة العامة  مفقسطٌر من طٌور السلوى الٌابانً  بعمر ٌوم واحد تم الحصول علٌها من  500هذه الدراسة 

% 26ستوى بروتٌن غذٌت على علٌقة تحوي م. ابو غرٌب والتابعة لوزارة الزراعة  –للبحوث الزراعٌة 
طٌراًا وزنت فردٌا ووزعت  240ٌوماًا ،  وبعد التجنٌس استخدم ( 21)اسابٌع  3لغاٌة عمر ( 1)جدول رقم 

/ طٌراًا  20)مكررات  3وبواقع ( معاملة / طٌراًا  60)عشوائٌا فً اقفاص معده للتربٌة الى اربعة معامالت 
تم تربٌة االفراخ . فً كل قفص( 3:1)اقفاص وكانت نسبة الذكور الى االناث  5وزعت على ( مكرر

معقمة، وبعد  ²م( 3×3)اسابٌع فً حجرة بابعاد 3وتغذٌتها بصورة جماعٌة من عمر ٌوم  واحد لغاٌة عمر
اسابٌع نقلت الى قاعة التربٌة بعد تجنٌسها ووزنها بصورة فردٌة، حٌث وزعت  3وصول الطٌور لعمر

سم معده لهذا (40× 40× 40)الى حجرات بأبعاد  الطٌور فً اقفاص مؤلفة من ثالث طوابق ومقسمة
الغرض ، وتم تقدٌم العلف فً معالف خاصة تم عملها بحٌث ال ٌمكن للطائر بعثرة العلف كون طائر السلوى 

لتر لكل قفص ، وتم توزٌع  1.5معروف عن سلوكه الغرٌزي ببعثرة العلف ، وقدم الماء بمناهل مقلوبة سعة 
: امالت و كاالتً الطٌور عشوائٌا على المع

%(. 24)غذٌت على علٌقة نسبة البروتٌن الخام ( : معاملة السٌطرة)المعاملة االولى   –1
على  %(18و  20،  22)غذٌت على علٌقة نسبة البروتٌن الخام : ، الثالثة والرابعة المعاملة الثانٌة  -2

 (.2)جدولال.التوالً 
 

ٌوماًا من التجربة  21-1المستخدمة فً التجربة من عمر مكونات علٌقة ما قبل االنتاج  : (1)جدول ال

(.  Anonymous  ،1994) سبت قٌم التركٌب الكٌمٌائً للمواد العلفٌة الداخلة فً تركٌب العلٌقة على وفقح  

 
 
 

 ) % (النسبة المئوٌة المواد العلفٌة 

 44,2الذرة الصفراء 

 42% 44كسبة فول الصوٌا بروتٌن خام 

 10 بروتٌن الوافً

 3زٌت نباتً 

 0,5حجر الكلس 

 0.3ملح الطعام 

 100المجموع 

 *التركٌب الكٌمٌائً المحسوب

 2887,3 (كغم علف/كٌلوسعرة طاقة ممثلة)طاقة ممثلة 

 26,23% بروتٌن خام 

 4,11% االلٌاف الخام 

 1,62 %الٌسٌن 

 0,70% مٌثاٌونٌن 

 1,09% سستٌن + مٌثاٌونٌن

 0,96% كالسٌوم 

 0,54% الفسفور المتٌسر 
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ٌوم عمر االنتاج  36-21علٌقة معامالت التجربة من عمر : ( 2)جدول ال

% العلٌقة الرابعة % العلٌقة الثالثة % العلٌقة الثانٌة % العلٌقة االولى المواد العلفٌة 

 21 18,9 23 32الذرة الصفراء 

 56,9 51,4 39,2 21,6الحنطة 
 14,3 21 28,6 37  (%44) كسبة فول الصوٌا
 5 5 5 5 (الوافً)مركز بروتٌنً 

 1,4 2,3 2,8 3زٌت نباتً 

 1,1 1,1 1,1 1,1حجر الكلس 

 0.3 0.3 0.3 0.3ملح الطعام 

 100 100 100 100المجموع 
 **التركٌب الكٌمٌائً المحسوب

كغم / س ك)طاقة ممثلة 
  (علف

2901 2904 2906 2905 

 18,01 20,1 22,06 24.045% بروتٌن 

 3,27 3,5 3,078 4,0% االلٌاف الخام 

 0,84 0,99 1,17 1,35 %الٌسٌن 

 0,43 0,46 0,49 0,52% مٌثاٌونٌن 

 0,75 0,80 0,85 0,9% سستٌن+مٌثاٌونٌن

 0,75 0,77 0,78 0,8% كالسٌوم 

 0,49 0,48 0,47 0,43% الفسفور 
(.  Anonymous  ،1994)تركٌب العلٌقة على وفق حسبت قٌم التركٌب الكٌمٌائً للمواد العلفٌة الداخلة فً 

 
والتً  نسبة الخصوبة والفقس والهالكاتووضع اول بٌضة من قبل القطٌع عند اعتمد  والذيالنضج الجنسً 

 17و 13و  9)نهاٌة كل فترة انتاجٌة عند بعد كل فقسة وعلى اساس عدد المكررات لكل معاملة  حسبت
:- ت التالٌة وحسبت النسب حسب المعادال( اسبوع

)%(= نسبة الخصوبة
عدد البٌض المخصب 

 ×100 
عدد البٌض الكلً الموضوع فً الحاضنة 

: حسبت بطرٌقتٌن وكما ٌلً  نسبة الفقسأما 
عدد االفراخ الفاقسة                                               

 X  100ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ)%(  = نسبة الفقس من البٌض المخصب   -أ
 عدد البٌض المخصب                                                   

عدد االفراخ الفاقسة                                                     
                                     X  100ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)%( = نسبة الفقس من البٌض الكلً  -ب

عدد البٌض الكلً الداخل فً المفقسة                                                   
                    

:   التالٌةكما فً المعادلة )%(نسبة الهالكات الجنٌنٌة فً حٌن حسبت 
عدد االجنة الهالكة                                             

  X 100ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــ)%( =     نسبة الهالكات الجنٌنٌة 
عدد البٌض المخصب                                                

اناث من  3ذكراًا و 12فً نهاٌة التجربة تم اخذ في قٌاس اوزان اجزاء الجهاز التناسلً االنثوي والذكراما 
زن و ٌور ثم ذبحت بشكل متسلسل ونظامً وشرحت إلخراج االجزاء المطلوبة واخذكل معاملة وتم وزن الط
(. غم)وزن الخصٌتٌن و (غم)وزن المبٌض و (غم)وزن قناة البٌض و( غم )الجهاز التناسلً االنثوي 

 General Linear)تم التحلٌل اإلحصائً لنتائج التجربة باستخدام طرٌقة النموذج الخطً العام  

Model   )ن البرنامج اإلحصائً الجاهز ضم(Anonymoua،2001 ) لدراسة تأثٌر العوامل كما جرى
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لتحدٌد معنوٌة الفروقات ما بٌن متوسطات العوامل المؤثرة على الصفات (  Duncan،1955)اختبار  دنكن 
.  (0,05≥أ)المدروسة عند مستوى احتمالٌة 

 
النتائج والمناقشة 

مل شكل البٌضة لطائر السلوى الٌابانً و الذي ٌمثل العالقة بٌن قطر قٌم معا( 3)ٌبٌن الجدول          
بٌن المعدالت العامة ( p>0.05)البٌضة و طولها، اذ ٌشٌر التحلٌل االحصائً إلى عدم وجود فروق معنوٌة 

المدة لمعامالت التجربة لجمٌع المدد االنتاجٌة الثالث والمدة االنتاجٌة الكلٌة إذ سجلت معامالت التجربة فً 
و  79.14و  78.53و  78.01االولى والثانٌة والثالثة والرابعة القٌم ( اسبوعاًا  17  –6) االنتاجٌة الكلٌة 

.  على التوالً 78.67
و أّن عدم وجود فروق معنوٌة فً هذه الصفة ٌدل على أّن تطبٌق التقنٌن الغذائً فً االعمار 

أّن معامل Goodman  (1965  )ر على معدالتها إذ اكد المبكرة فً عالئق لطائر السلوى الٌابانً لم ٌؤث
وهذا اعلى بقلٌل من نتائج معدالت القٌم التً تم الحصول علٌها من هذه التجربة و ( 80)شكل البٌضة كان 

عند فحص معامل شكل البٌضة خالل اشهر الدراسة لوحظ أّنه لم ٌحصل اي تغٌٌر معنوٌي ملحوظ فً معامل 
الذي الحظ عدم (  1999) لثالثة من التجربة وهذا ٌتفق مع ما توصل الٌه العبٌدي الشكل خالل االشهر ا

وجود فروقات معنوٌة بٌن قٌم معدالت هذه الصفة مع تقدم العمر لطائر السلوى الٌابانً وقد ٌعزى ذلك إلى 
شكل  عدم وجود تغٌر محسوس فً المحور العرضً إلى المحور الطولً للبٌضة و ان هذه القٌم تؤشر أنّ 

. البٌضة هو الشكل الكروي االهلٌجً 
 

لطائر معامل شكل البٌضة فً  فً االعمار المبكرة مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر : ( 3)جدول ال
( الخطأ القٌاسً±المتوسط)السلوى الٌابانً 

المعامالت 

( أسبوع)المدد االنتاجٌة 
المدة االنتاجٌة 

 الكلٌة

( أسبوع 6-17)

اجٌة المدة االنت
 االولى 

أسبوع ( 6-9)

المدة االنتاجٌة الثانٌة 
أسبوع ( 10-13)

المدة االنتاجٌة الثالثة 
أسبوع ( 14-17)

 0.75±  78.01 1.02±  77.83 0.92±  78.89 1.95±  77.29المعاملة االولى 

 0.65±  78.53 0.50±  78.68 0.90±  78.48 1.11±  78.44المعاملة الثانٌة 

 0.55±  79.14 0.56±  79.11 0.53±  79.23 1.08±  79.09ثة المعاملة الثال

 0.44±  78.67 1.08±  78.39 0.89±  77.95 1.16±  79.67المعاملة الرابعة 
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 20.10)الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة  المعاملة-
%(. 18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

النسبة المئوٌة لوزن الصفار لبٌض طائر السلوى الٌابانً بٌن معامالت التجربة إذ ( 4)ٌوضح الجدول       
لمعامالت االولى و الثانٌة والثالثة بٌن ا (0,05≥أ) اشار التحلٌل االحصائً الى عدم وجود فروق معنوٌة

على %( 28.97و 30.26و  8147و  31.81)والتً سجلت ( اسابٌع 9-6)والرابعة للمدة االنتاجٌة االولى 
 التوالً ولم تالحظ هناك اي فروق معنوٌة فً هذه الصفة بٌن معامالت التجربة فً المدة االنتاجٌة الثانٌة 

و  30.30و  31.14و  31.86المعامالت االربعة بحسب تسلسلها القٌم والتً سجلت ( اسبوعاًا  13  –10) 
، واستمر عدم وجود اي فروق معنوٌة بٌن المعامالت فً النسبة المئوٌة لوزن على التوالً%  31.65

إذ سجلت المعامالت االولى و الثانٌة و الثالثة و الرابعة ( اسبوع  17  –14) الصفار للمدة االنتاجٌة الثالثة 
على التوالً ، وكذلك لم تكن هناك فروق معنوٌة بٌن %  30.06و  30.68و  30.55و  29.97قٌم ال

اتفقت نتائج هذه الدراسة (. اسبوع 17-6)المعامالت فً النسبة المئوٌة لهذه الصفة فً المدة االنتاجٌة الكلٌة 
(. 2007العبٌدي ، )مع ما توصل الٌه 

كل من سمك القشرة مع االغشٌة ونسبتها الى وزن البٌضة اذ اشتملت نوعٌة قشرة البٌضة على دراسة 
متوسط سمك القشرة مع االغشٌة ، اذ ٌالحظ تفوق ( 5)توضح نتائج التحلٌل االحصائً المبٌنة فً الجدول 

ملم بالمقارنة مع المعامالت االولى و الثانٌة و  0.303للمعاملة الرابعة و التً سجلت (  p < 0.05) معنوي 
 لصفة سمك القشرة مع االغشٌة للمدة  على التوالًملم  0.291و  0.292و  0.289و التً سجلت الثالثة 
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 الصفارلوزن  فً النسبة المئوٌةفً االعمار المبكرة  مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر : ( 4)جدول ال

( الخطأ القٌاسً±المتوسط)لطائر السلوى الٌابانً 

المعامالت 

( بوعأس)المدد االنتاجٌة 
المدة االنتاجٌة 

 الكلٌة

( أسبوع 6-17)

المدة االنتاجٌة 
االولى  

أسبوع ( 6-9)

المدة االنتاجٌة الثانٌة 
أسبوع ( 10-13)

المدة االنتاجٌة الثالثة 
أسبوع ( 14-17)

 0.65± 31,21 1.13±92,97 1.01±31,86   0.79± 31,81المعاملة االولى 

 0.40±31,17 0.66±30,55 0.48± 31,14 0.86±31,81المعاملة الثانٌة 

 0.51±30,41 0.48±30,68 0.48± 30,30 1.11±30,26المعاملة الثالثة 

 0.37±30,23 0.54±30,06 0.41±31,65 0.98±28,97المعاملة الرابعة 
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)العلٌقة  المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً-
%(. 20.10)المعاملة الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

 

وربما ٌعود السبب فً ارتفاع سمك القشرة فً المعاملة الرابعة الى ( اسابٌع  9  –6) االنتاجٌة االولى 
لوجود معامل ارتباط سالب بٌن وزن البٌضة وسمك القشرة ٌة االولى انخفاض وزن البٌضة فً المدة اإلنتاج

أذ ان نسبة افراز مادة القشرة فً الرحم ٌكون ثابت وتتوزع بالتساوي على البٌضة الصغٌرة والكبٌرة على 
ومن الجدول لم ٌالحظ هناك فروق معنوٌة بٌن المعامالت فً متوسط هذه الصفة للمدد االنتاجٌة . حد سواء

. نٌة والثالثة والكلٌة الثا
نالحظ عدم وجود فروق معنوٌة فً صفة النسبة المئوٌة لوزن القشرة بٌن ( 5)ومن الجدول 

إذ سجلت المعامالت االولى و الثانٌة و الثالثة و ( اسابٌع  9  –6) معامالت التجربة للمدة االنتاجٌة االولى 
التوالً واستمر عدم وجود فروق معنوٌة فً على %  15.03و  14.51و  15.39و  14.69الرابعة القٌم 

و  13.42التً سجلت المعامالت حسب ترتٌبها فً الجدول  ( اسبوع  13  –10) المدة االنتاجٌة الثانٌة 
على التوالً ، وكذلك لم ٌكن هناك فروق معنوٌة بٌن المعامالت فً المدة %  13.36و  13.15و  13.71

على %  13.19و  12.53و 13.22و  13.34و التً سجلت القٌم (  اسبوع 17  –14) االنتاجٌة الثالثة 
فقد تفوقت المعاملة الثانٌة والرابعة معنوٌا على ( اسبوعاًا  17  –6) التوالً ، اما خالل المدة االنتاجٌة الكلٌة 
ٌكن بٌنما لم . على التوالً(% 13.40) و (% 13.86و  14.11)المعاملة الثالثة اذ سجلت المعامالت القٌم 

وٌرجع السبب الى عدم وجود فروق معنوٌة بٌن المعامالت  .بٌنها وبٌن المعاملة االولى اي فروق معنوٌة 
وذلك لكون العلٌقة لم تؤثر على احتٌاجات الطائر من ( االولى والثانٌة والثالثة)خالل المدد االنتاجٌة الثالثة 

ظ انخفاض غٌر معنوي فً نسبة وزن القشرة الى العناصر الغذائٌة وخصوصا الكالسٌوم والفسفور ، لكن لوح
الذي الحظ انخفاض معنوي فً نسبة وزن ( 1999)وزن البٌضة مع تقدم العمر بٌنما لم تتفق مع العبٌدي 

. القشرة مع تقدم العمر
. بٌا ان نسبة الخصوبة للمدد االنتاجٌة الثالثة والمدة الكلٌة كانت متقاربة نس( 6)ٌتبٌن من الجدول رقم        

اذ لم ٌسجل التحلٌل االحصائً اي فروق معنوٌة بٌن معامالت التجربة للمدة االنتاجٌة االولى اذ سجلت 
على التوالً (%  91.06و  91.83و  90.46و   92.53)المعامالت االولى والثانٌة والثالثة والرابعة 

و  94.26)وٌة بٌن المعامالت للمدة اإلنتاجٌة الثانٌة والثالثة والتً سجلت وكذلك لم ٌكن هناك اي فروق معن
لكل من المعامالت االولى (%  96.00و  93.33و  95.33و  94.00)و (  95.20و  92.36و  95.23

ٌة واستمر عدم وجود الفروق المعنوٌة بٌن المعامالت للمدة االنتاج.و الثانٌة و الثالثة والرابعة على التوالً 
( 94.10 و 92.53 و  93.70 و 93.60)الكلٌة وكانت النسب للمعاملة االولى والثانٌة والثالثة والرابعة 

نجد بان خفض مستوى البروتٌن خالل فترة الرعاٌة ( 6)من النتائج المتحصل علٌها من الجدول. على التوالً
اتفقت النتائج مع ما توصل . وعا اسب 17-6لم ٌكن له تأثٌر سلبً على نسبة الخصوبة عند عمر % 18الى 
فً دراسته على الدجاج المحلً اذ الحظ عدم وجود فروق معنوٌة فً نسبة Alsobayel (1992 )الٌه 

خالل فترة النمو وان المستوى %  15و 12الخصوبة عند تغذٌة الطٌور على عالئق تحوي نسبة بروتٌن 
. بروتٌن كافً للحصول على نسٌة خصوبة عالٌة % 12
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والنسبة ( ملم)سمك القشرة فً  فً االعمار المبكرة مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر : ( 5)جدول ال

( الخطأ القٌاسً±المتوسط)لطائر السلوى الٌابانً )%(المئوٌة لوزن القشرة 

المعامالت 

( أسبوع)المدد االنتاجٌة 
 المدة االنتاجٌة الكلٌة

( أسبوع 6-17)
المدة االنتاجٌة االولى 

أسبوع ( 6-9)

المدة االنتاجٌة الثانٌة 
أسبوع ( 10-13)

المدة االنتاجٌة الثالثة 
أسبوع ( 14-17)

 (ملم)سمك القشرة 

المعاملة 
االولى 

0.28  ±0.003 
 ب

0.28  ±0.003 
 

0.26  ±0.009 0.27  ±0.003 

المعاملة الثانٌة 
0.29  ±0.004 

 ب

0.27  ±0.005 0.27  ±0.004 0.27  ±0.002 

املة الثالثة المع
0.29  ±0.003 

 ب

0.28  ±0.007 0.27  ±0.003 0.28  ±0.002 

المعاملة 
الرابعة 

0.30  ±0.002 

 أ

0.29  ±0.004 0.26  ±0.006 0.28  ±0.003 

 النسبة المئوٌة لوزن القشرة

المعاملة االولى 
14.69 ±0.27 13.42 ±0.42 13.34 ±0.29 13.82 ±0.19 

 أب

المعاملة الثانٌة 
15.39±0.27 13.71±0.33 13.22±0.26 14.11±0.14 

 أ

المعاملة الثالثة 
14.51±0.31 13.15±0.23 12.53±0.19 13.40±0.11 

 ب

المعاملة الرابعة 
15.03±0.31 13.36±0.27 13.19±0.28 13.86±0.14 

 أ
. ( 0,05≥أ)الحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمالٌة ا
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 20.10)المعاملة الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة - %(.22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
 %(.18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
 

لطائر السلوى نسبة الخصوبة فً  فً االعمار المبكرة توٌات مختلفة من البروتٌن مستأثٌر : ( 6)جدول ال
( الخطأ القٌاسً±المتوسط)الٌابانً 

المعامالت 

المدة االنتاجٌة ( أسبوع)العمر 
 الكلٌة

( أسبوع 9-17)
عمر  

أسبوع ( 9)
عمر 

أسبوع ( 13)
عمر 

أسبوع ( 17)        

 0.60± 93.60 1.15± 94.00 1.64± 94.26 4.11± 92.53المعاملة االولى 

 1.20± 93.70 0.66± 95.33 0.93± 95.23 2.52± 90.46المعاملة الثانٌة 

 0.66± 92.53 0.66± 93.33 0.96± 92.36 1.99± 91.83المعاملة الثالثة 

 2.52± 94.10 1.15± 96.00 1.90± 95.20 4.61± 91.06المعاملة الرابعة 
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( سٌطرة مجموعة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 20.10)المعاملة الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

 
عدم وجود فروق معنوٌة بٌن معامالت التجربة (  7)بٌنت نتائج التحلٌل االحصائً المبٌنة فً الجدول       

 13و  9) للمدة االنتاجٌة االولى والثانٌة والثالثة والكلٌة فً صفة نسبة الفقس من البٌض الخصب وعند عمر
نفسه النسبة المئوٌة للفقس من البٌض ( 7)و ٌبٌن الجدول . على التوالً (اسبوع 17-9)اسبوعا و(  17و

اسابٌع إذ سجلت  9ي فروق معنوٌة فً هذه الصفة بٌن معامالت التجربة عند عمر الكلً إذ لم تالحظ ا
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على (% 72.58و  74.06و  69.52و  76.28)المعاملة االولى و الثانٌة والثالثة والرابعة نسبة فقس بلغت 
اسابٌع  9) وربما ٌعود سبب ذلك النخفاض نسبة الهالكات الجنٌنٌة المبكرة للفقسه االولى عند عمر.  التوالً

فروق معنوٌة بٌن المعامالت فً نسبة الفقس من البٌض الكلً اٌض وجود اسبوعاًا  13اما عند عمر ( . 
، واستمر عدم وجود فروق %  80.94و  77.14و  78.09و  83.80وسجلت بحسب ترتٌب المعامالت 

وكذلك لم %.  81.33و 82.00و  82.66و  80.66اسبوع إذ سجلت و بالترتٌب  17معنوٌة بٌن عند عمر 
وهذا ٌدل ( اسبوع 17-9)ٌكن هناك فروق معنوٌة بٌن المعامالت فً هذه الصفة خالل المدة االنتاجٌة الكلٌة 

، هذه على ان نسب البروتٌن المطبقة فً الدراسة كانت كافٌة للنمو الجنٌنً وانخفاض نسبة هالكات االجنة 
اذ وجدوا بان ( 2003)واخرون  Hassan وSahine (1995 )النتائج اتفقت مع ما توصل الٌه  كل من 

التقنٌن الغذائً خالل فترة النمو لم ٌؤثر على نسبة الفقس وٌعود سبب المحافظة على نسبة الفقس فً السلوى 
 . المقنن الى انخفاض نسبة الهالكات الجنٌنٌة

 

بة الفقس من البٌض المخصب نسفً  فً االعمار المبكرة مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر : ( 7)جدول ال
( الخطأ القٌاسً±المتوسط)لطائر السلوى الٌابانً )%(ومن البٌض الكلً 

المعامالت 
( أسبوع)العمر 

 المدة الكلٌة

( أسبوع 9-17) عمر  
أسبوع ( 9)

عمر 
أسبوع ( 13)

عمر 
أسبوع ( 17)        

 )%(نسبة الفقس من البٌض المخصب

 0.49± 85.70 2.04± 85.76 0.85± 88.90 0.86± 82.36المعاملة االولى 

 3.15± 81.73 3.14± 86.70 3.08± 81.96 4.34± 76.60المعاملة الثانٌة 

 0.79± 84.03 3.89± 87.80 2.79± 83.46 4.36± 80.83المعاملة الثالثة 

 3.39± 83.26 5.20± 84.60 1.26± 85.80 4.64± 79.36المعاملة الرابعة 

 )%(لكلًنسبة الفقس من البٌض ا

 0.04± 80.25 2.90± 80.66 0.95± 83.80 3.91± 76.28المعاملة االولى 

 3.83± 76.76 3.52± 82.66 3.43± 78.09 5.79± 69.52المعاملة الثانٌة 

 0.31± 77.73 4.16± 82.00 2.86± 77.14 2.67± 74.06المعاملة الثالثة 

 5.37± 78.28 5.92± 81.33 3.43± 80.94 7.29± 72.58المعاملة الرابعة 

%(  24.04)العلٌقة نسبة البروتٌن فً ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 20.10)المعاملة الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
 %(.18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

 

عدم وجود اي فروق معنوٌة فً نسبة الهالكات الجنٌنٌة المبكرة والوسطى ( 8)لجدول ٌبٌن ا      
انخفضت الهالكات الجنٌنٌة فً المعاملة االولى . اسابٌع  9والمتأخرة بٌن معامالت التجربة عند عمر 

سابٌا ولم ترتقً الى مقارنة بالمعامالت الثانٌة والثالثة والرابعة والكلٌة والتً تباٌن الفرق بٌنها ح( السٌطرة)
اسبوع  13اما عند عمر . على التوالً( 10.20و  11.19و 10.53)و(  7.12)مستوى المعنوٌة اذ سجلت 

فٌشٌر الجدول الى عدم وجود فروق معنوٌة فً نسبة الهالكات الجنٌنٌة المبكرة والوسطى والمتأخرة والكلٌة 
املة الرابعة نسبة هالكات فً المرحلة الجنٌنٌة بٌن معامالت الدراسة ، على الرغم من عدم تسجٌل المع

  2.97)و(  0.00)الوسطى مقارنة بالمعامالت االخرى و لكنها لم تصل الى مستوى المعنوٌة وبلغت قٌمتها 
وتستمر عدم وجود الفروقات المعنوٌة فً نسبة الهالكات الجنٌنٌة والكلٌة .  على التوالً(  3.69و  3.98و 

  Hassanجاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل الٌه كل من.ن معامالت الدراسة بً( اسبوع  17)عمر 
اذ اشاروا عدم وجود اي فروق معنوٌة فً نسبة الهالكات (  1995)واخرون  Sabineو ( 2003)واخرون 

. الجنٌنٌة المبكرة والكلٌة فً بٌض طائر السلوى الٌابانً عند استخدام برامج التقنٌن الغذائً



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012 (2) الملحق( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

 236 

لطائر % نسبة الهالكات الجنٌنٌة فً  فً االعمار المبكرة مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر : ( 8)جدول ال
( الخطأ القٌاسً±المتوسط)السلوى الٌابانً 

المعامالت 
اسابٌع  9الفقسة االولى بعمر 

 
الهالكات الجنٌنٌة المتأخرة الهالكات الجنٌنٌة الوسطى الهالكات الجنٌنٌة المبكرة 

  0.33±  7.23 0.98± 3.28 1.17±  7.12عاملة االولى الم

  3.04±  7.53 1.14±  5.31 1.01± 10.53المعاملة الثانٌة 

  2.68±  4.72 0.87±  3.25 2.65± 11.19المعاملة الثالثة 

  3.59±  7.17 0.76±  3.24 7.18± 11.73المعاملة الرابعة 

 اسبوع 13الفقسة الثانٌة بعمر 

  0.05±  3.03 1.69± 2.97 1.07± 5.08ولى المعاملة اال

  2.03±  5.02 0.95± 3.98 4.64±  9.03المعاملة الثانٌة 

  1.07±  5.17 1.80±  3.09 0.99±  8.23المعاملة الثالثة 

  0.90±  7.05 0.00 1.26±  7.14المعاملة الرابعة 

 اسبوع 17الفقسة الثالثة بعمر 

  0.71±  7.09 0.73±   3.55 1.47±   3.57المعاملة االولى 

  0.02±  4.19 0.72±  2.80 2.46± 6.32المعاملة الثانٌة 

  1.93±  5.02 0.70±   2.85 2.50±  4.31المعاملة الثالثة 

  0.74±  5.57 1.25±   4.19 3.57±  5.63المعاملة الرابعة 
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 20.10)المعاملة الثالثة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

 

ا فً نهاٌة والتً تم اخذه( 9)نتائج الوزن النسبً ألجزاء الجهاز التناسلً االنثوي الموضحة فً الجدول      
، تبٌن ان مستوى البروتٌن لم ٌكن له تأثٌر معنوي على جمٌع معامالت التجربة  فً ( اسبوعا 17)التجربة 

وكذلك اشارت نتائج . النسبة المئوٌة لوزن الجهاز التناسلً االنثوي و وزن المبٌض و وزن قناة البٌض
 ي لخصى الذكور الٌسرى والٌمنى بٌن فً الوزن النسب(  p>0.05)الجدول الى عدم وجود فروق معنوٌة 

 
فً الوزن النسبً ألجزاء الجهاز  فً االعمار المبكرة مستوٌات مختلفة من البروتٌن تأثٌر ( 9)جدول 

(الخطأ القٌاسً±المتوسط)لطائر السلوى الٌابانً  (أسبوع  17)  التناسلً الذكري واالنثوي بعمر   

وزن الخصٌة 
 )%(الٌمنى

وزن الخصٌة 
 %()الٌسرى

وزن المبٌض 
)%( 

وزن قناة البٌض 
)%( 

وزن الجهاز التناسلً 
 )%(االنثوي

المعامالت 

المعاملة االولى  ±0.15 7,27 ±0.22 3,27 ±0.17 3,99 ±0,10 1,78 1,63±0,11

المعاملة الثانٌة  ±0.52 7,25 ±0.27 3,37 ±0.25 3,87 1,77±0,08 1,54±0,10

المعاملة الثالثة  ±0.78 7,24 ±0.40 3,43 3,80±0.38 1,86±0,11 1,84±0,12

المعاملة الرابعة  ±0.62 7,74 ±0.35 3,59 ±0.27 4,14 89±0,13’1 1,85±0,11
%(  24.04)نسبة البروتٌن فً العلٌقة ( مجموعة سٌطرة) المعاملة االولى -
%(. 22.06)المعاملة الثانٌة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -
%(. 20.10)ٌن فً العلٌقة المعاملة الثالثة نسبة البروت-
%(. 18.01)المعاملة الرابعة نسبة البروتٌن فً العلٌقة -

اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصل الٌه . معامالت الدراسة عند تطبٌق التقنٌن الغذائً فً االعمار المبكرة
Wilson  ٌقة تحوي فً دراسته على  ذكور فروج اللحم وجد بان الطٌور المغذاة على عل( 1986)واخرون

وهذه النتٌجة . اسبوع  50قبل النضج الجنسً اعطت نفس وزن الخصى عند عمر % 12-9نسبة بروتٌن 
فً دراسته اٌضا على ذكور فروج اللحم اذ McCartney (1986 ) و Brown تتفق مع ما توصل الٌه 
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 70ر بنسبة الحظ عدم وجود فروق معنوٌة فً وزن الخصى بالنسبة الى وزن الجسم عند تقنٌن الطٌو
. من العلف الكلً فً مرحلة النمو% 85و
 

EFFECT OF PROTEIN LEVELS IN EARLY AGES IN SOME 

REPRODUCTIVE PARAMETERS IN JAPANESE QUAIL 
Samah Maiser Raowf       Jamel Mohamed Saeed    Arkan Baraa Mohamed 

Department of Animal Resources-College of Agriculture-Tikrit University 

 

ABSTRACT 
This is study was carried out of the Poultry Field , Department of Animal 

Resource , College of Agriculture , Tikrit University, during the period 31-10-2011 

to 6-2-2012, to evaluates of the effect of protein levels in early ages in reproductive 

performance in Japanese quail . A total number of 240 birds (180 female and 60 

male), were used in this study female were randomly distributed to 4 treatments 

groups of 3 replicates each and each replicate constituted of (3 female : 1 male). 

Experimental treatments were T1  control diet (24% protein), T2 , T3 and T4 included 

addition 22, 20 and 18% protein respectively. The results showed that : the bird 

feeder on the diets of different protein levels during the early ages did not affect 

both the rate of fertility, hatchability of fertile eggs, hatchability of eggs total, 

embryonic mortality and weights of reproductive organs female and male . Results 

indicate that the rationing of food in the reconstruction of early (during the period of 

reining ) significant effect (p <0.05) in some of the eggs qualities , a significant 

second and fourth treatments to the transaction the third in the character of the 

relative weight of the crust at the time production total (6-17 weeks). While 

significantly outperformed (p <0.05) treatment in the character of the fourth the 

thickness of on first, second and third treatments when the first production period 

(6-9 weeks). While egg yolk weight and percentage of significant differences 

between the treatments. 
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